GD 01
пријавни брпј:

Бепград, Панте Срећкпвића 2

ПБАВЕШТЕОЕ КАНДИДАТИМА П УСЛПВИМА И ППСТУПКУ
ППЛАГАОА ИСПИТА ЗА ПРПВЕРУ СКЛПНПСТИ И СППСПБНПСТИ
Студијски прпграм:

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Име и презиме кандидата:

ТЕСТ ППШТЕ ИНФПРМИСАНПСТИ И ИСТПРИЈЕ УМЕТНПСТИ 60 минута:
Кандидат у тестпвнпм пблику пдгпвара на 40 питаоа пд кпјих је 15 питаоа из дпмена
истприје уметнпсти и ликпвне културе, а пстала питаоа су питаоа из ппште културе. Питаоа
из истприје уметнпсти састављена су према учбенику за средоу щкплу: - „ЛИКОВНА КУЛТУРА“:
за гимназије и струшне щкпле/ Видпсава Галпвић, Бранка Гпстпвић, Бепград: Завпд за
учбеникe, издаое 2017. и 2020.
ЦРТАОЕ- мртва прирпда, 3 сата и 30 минута:
Студија некпликп аранжираних предмета мртве прирпде. Кпмппзиција, линија,
светлп-тамнп, кпмппнпваое пблика, величина, прпппрције.
За испит ппнети:
2-3 листа ПАК папира велишине 50 x70 cm, угљене щтапиће за цртаое, гуму и крпу за
брисаое, плпвке разних тврдпћа, щтапић за визираое. Кандидат мпже радити на свпјпј табли
максималне велишине 60 x 80 cm.
СЛИКАОЕ, 3 сата и 30 минута:
Слика се темперпм (или другпм техникпм на впденпј пснпви) некпликп аранжираних
предмета мртве прирпде. Кпмппзиција, лпкални тпн, кпнтраст у бпји, светлпст и сенка.
За испит ппнети:
Триплекс картпн велишине 50x70 cm препариран за сликаое, лепљиву траку, бпје на
впденпј пснпви, шетке разних пблика и велишина, већу палету за мещаое бпја, ппсуде за впду и
крпу за брисаое. Кандидат мпже радити на свпјпј табли максималне велишине 60 x 80 cm.
ВИЗУЕЛНП ПБЛИКПВАОЕ, 5 сати:
На задату тему пбликпвати визуелну фпрму.
Мпгуће је пбликпвати једнп или вище графишких рещеоа: знак, лпгптип, пиктпграме,
мпбилну апликацију, плакат, билбпрд, пглас, флајер, коигу (кприце), фанзин или шасппис
(наслпвна и /или стране), елементе кампаое, пакпваое или билп кпји други графишки
прпизвпд. Мпгуће је урадити и илустрације, стрип, кплаж и сл.
Техника, фпрмат и материјал пп избпру кандидата.
За испит ппнети:
Разне папире, темпере, шетке, тущ, перп, плпвке, флпмастере, маказе, скалпел, лепак и
другп.
НА ИСПИТ ПБАВЕЗНП ППНЕТИ ПВАЈ ПБРАЗАЦ, ЛИЧНУ КАРТУ ИЛИ ПАСПШ.
ЗАБРАОЕНА ЈЕ УППТРЕБА МПБИЛНИХ ТЕЛЕФПНА ЗА ВРЕМЕ ИСПИТА.
РАСППРЕД КАНДИДАТА ПП ГРУПАМА БИЋЕ ПБЈАВЉЕН НА ПГЛАСНПЈ ТАБЛИ И САЈТУ ШКПЛЕ.

